
Jaione Olano da
Baliarraingo
alkate berria,
Josu Ozaitaren
lekukoa hartuta

Lehendabiziko urteaz
balantze baikorra egin
dute; datozen urteetarako
lan ildoa jarraitzeko 
plana osatu dute // 3

Ardura osoa
duten Tolosako
udalbatzako
kideen soldata
ez da igoko

Azken Ohiko Osoko
Bilkuran udal langileei
soldata igotzea onartu zen,
eta 2019ko likidazioaren
berri eman zuten // 2

«Aukera
dudanean 
titulua atera 
eta entrenatu 
egin nahi dut»

AITZOL OIARBIDE
LAUBURU
Hamabost urte egin ditu
areto futbol taldean
jokalari ibartarrak // 6

«Kantuaren oinarria
festaren oinarriarekin 
lotu nahi izan dut»
XABI ZUBELDIA 
KILOMETROETAKO ABESTIAREN EGILEA 

Zubimusu ikastolako irakasleak aurtengo Kilometroetako kantua sortu du; Amaia
Agirre ikasle ohiak idatzi ditu abestiaren hitzak; hainbat plataformatan aurkeztu
dute, eta irailean kantua lagunduko duen bideoklipa zabalduko dute // 4
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Ardura osoa duten udalbatzako
kideen soldata igoera, etenda  
2019ko Likidazioaren berri eman zen azken osoko bilkuran; eta hainbat kreditu
gehigarri eta kreditu aldaketa onartu ziren, krisi ekonomikoari aurre egiteko.  

Josu Artutxa Dorronsoro

Tolosako Udalak Ohiko Osoko
Bilkura egin zuen ostegunean te-
lematikoki. Larrialdi egoera eza-
rri zenetik, lehena izan zen. He-
rritarrek batzarra jarraitzeko au-
kera izan zuten, eta interesa
zutenek, galdera-erreguen txan-
dan parte hartu ahal zuen, me-
zua bidaliz. COVID-19aren pan-
demiak gogor astindu ditu hain-
bat sektore, baita udal jarduna
eta herritarren egunerokoa ere.
Gauzak horrela, udaleko kide-

en soldata igoera izan zen gaieta-

ko bat. Udal langileen eta ardura
osoa duten udalbatzako kideen
ordainsarien igoera (%2koa)
onartzea ala ez adostu behar zu-
ten (guztira, 218.000 euro). Bai
Udal gobernuak, baita oposizio-
ak ere proposamen bana aurkez-
tu zuten. Soldata igoera udal lan-
gileentzako soilik izatea eskatu
zuten EH Bildutik. «Udalbatzako
kideen soldata igoera ez egitea
proposatzen dugu, horrela, diru
hori COVID-19aren ondorioz
egoera zaurgarrian geratu diren
beharrei erantzuteko erabiltzeko
aukera izango genukeelako».
Oposizioaren proposamenari,
baina, ezezko botoa eman zioten
udal gobernuko kideek.
Udal gobernuaren proposa-

menaren txanda izan zen ondo-
ren. «Udalbatzako kideen solda-
ta igoera etetea proposatzen
dugu, eta EUDEL-i hausnarketa-
rako bide bat ireki dezan eska-
tzen diogu, EAEko gainerako
udalerrietan ere aplikatu daite-
keen neurri modura. Proposa-
menak emaitzarik ez balu, udal-
batzak ez du soldataren urteko
igoera aplikatuko, eta diru hori
COVID-19aren pandemiaren

eraginez sortutako krisi ekono-
mikoari aurre egiteko bideratu-
ko da», adierazi zuen Olatz Peon
alkateak. Azkenean, udal gober-
nuko zinegotzien aldeko botoe-
kin eta oposizioaren abstentzio-
arekin izan zen onartua.

13 MILIOI EUROKO GERAKINA
Aurreko urtearen balantze eko-
nomikoa egiteko tartea ere izan
zen. Abenduaren 30a bitarteko
likidazioaren datuen berri eman
zuen Begoña Tolosa zinegotziak.
27 milioi eurorekin hasi zuten
ekitaldi ekonomikoa, eta 34 mi-
lioi euro ingururekin amaitu.
Diru-sarrerak nola gauzatu diren
eta eskubide onartuak noraino
burutu diren aztertuz gero, da-
tuak oso altuak direla eta herrita-
rrak alor horietan «oso zintzoak»
direla adierazi zuen. Ondorioz,
urtea 1.122.000 milioi euroko
emaitza positiboarekin amaitu
dela adierazi zuen.
Gauzak horrela, 13 milioi euro-

ko gerakina du udalak. Udal go-
bernuak inbertsio publikoa
mantentzearen aldeko apustua
egin du jarduera ekonomikoa
sustatzeko neurri modura, eta

datorren urteko egoera are eta
konplexuagoa izan daitekeela-
koan, aurtengo proiektuak man-
tendu ditu, betiere, pertsonak
bere ongizatea, eta hiri ekono-
miaren suspertzea helburu di-
tuztenak. «Urtea txukun atera da
eta pozik egoteko moduan gara».
Larrialdi egoeran udalak hain-

bat zerbitzu areagotu behar izan
ditu herritarren beharrei eran-
tzuteko. «Udal jardueran eragina
izan du eta hainbat zerbitzu are-
agotu behar izan dira. Gastu ho-
riek 405.000 eurotara igo dira»,
adierazi zuen Tolosak. 

OPOSIZIOA, «KEZKATUTA»
Osoko Bilkuran beste zenbait
kreditu gehigarri eta kreditu al-
daketa ere azaldu eta onartu zi-
ren, guztira ia 5.400.000 euroko
aurrekontuarekin. Ahal den
neurrian, udalaren ohiko jardu-
na mantentzea eta hartutako
konpromisoak berrestea izan da
udal gobernuaren apustua, au-
rreikusitako proiektuak manten-
duz eta proiektu berriak gehituz.
Udal gobernuak egin duen

lana ona izan dela adierazi zuen
Peonek. «Zuhurtziaz jokatu

dugu, gure eskumenetik abiatu-
ta, eta denbora oso laburrean,
gainera. Aurten aurreikusitako
proiektuak eta lanak mantendu
ditugu. Aurreikuspenak egin be-
har dira, baina kontuan izanda
diru-sarrerak nabarmen jaitsiko
direla, eta 2021eko egoera ere oso
konplexua izango dela».
Edukiekin «ados» azaldu zen

Aitana Amondarain EH Bilduko
zinegotzia, baina aldi berean,
«kezkatuta» ere bai, gaia kudea-
tzeko moduengatik. «Zifra nahi-
ko potoloa da, edukiz betea, eta
diagnosi sakona behar duena.
Hainbesteko aldaketek, duela
hilabete batzuk onartutako au-
rrekontuen egiazkotasuna ez-
baian jartzen dute. Orain udalak
badu erronka garrantzitsu bat:
aurrekontuak egokitzea. Horre-
tarako, ahal dugun neurrian
ekarpenak egiteko gure prestu-
tasuna adierazi nahi dugu».

FORU FUNTSA, %52KOA
Udalak Finantzatzeko Foru Fun-
tsari buruzko bi mozio ere aur-
keztu ziren, bata, oposizioak aur-
keztutakoa, eta bestea, udal go-
bernuarena; azken honek egin
zuen aurrera. Gipuzkoan elka-
rrizketarako mahai instituzional
bat sor dadila eskatzen du udal
gobernuak. «Ahalik eta azkarren
erabakiak hartu behar izan dira,
modu inprobisatuan. Beharrez-
koa da informazioa partekatzea,
aurreikuspenak aztertzea eta he-
rri bakoitzaren egoera ezagu-
tzea», adierazi zuen Villanuevak.
Bestalde, Aldundiak eta uda-

lek parte hartzen duten Gipuz-
koako Finantzen Kontseilua el-
kartu zenerako erabakia hartuta
zegoela salatu zuten EH Bildu-
tik. «Erakundeen arteko diru ba-
naketan, aldaketarik egon behar
bada, erakunde guztien artean
eztabaidatua eta adostua izan
beharko luke», esan zuen Ander
Figerido zinegotziak.
Neurri horren aurrean, Gipuz-

koako 65 alkatek Aldundiari de-
sadostasuna azaldu ziotela na-
barmendu zuen Figeridok. «Al-
dundiak babesik gabe utzi ditu
udalak, bigarren mailako era-
kunde bezala tratatuz. Kontuan
izan behar da, herri askorentzat
finantzazio-iturri nagusia dela.
Tolosan, adibidez, %52a, ia 3 mi-
lioi euro. Herritarrengan pentsa-
tu behar dugu, benetan erdigu-
nean jarriz».
Peonek, azkenik, EAEn, era-

kundeen arteko finantzaketa
«partekatua» dela erantzun zion,
«onerako eta txarrerako. Ez dago
murrizketarik, eta jasotzen den
dirua erakunde horien artean
banatzen da. Gutxiago jasoz
gero, gutxiago banatzen da».

Larrialdi egoera ezarri zenetik, lehen aldiz ospatu zen Tolosako Udaleko Ohiko Osoko Bilkura; ostegunean izan zen, eta telematikoki egin zuten. ATARIA
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Lana

Garbiketa.Tolosako Garbiketa en-
presa batek, gizonezko bat behar du
garbiketa lanetan jarduteko. Ezin-
besteko baldintzak: gidabaimena
izatea eta esperientzia izatea. Inte-
resa dutenek, 943 670 626 telefono
zenbakira deitu behar dute.
Ostalaritza.Zerbitzaria behar da,
asteburuetan jatetxe batean lan
egiteko. Interesa duenak 605 72 77
30 zenbakira deitu behar du.
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Herritarren
beharrak
identifikatu
dituzte
Baliarrainen 
Legegintzaldi hasieran esan zuten
moduan, Josu Ozaita zinegotzi
izatera pasa da, eta Jaione Olanok
hartu du alkate kargua

Eneritz Maiz Etxarri Baliarrain

Urtebete pasa da udal hautes-
kundeak izan zirenetik, eta Ba-
liarraingo zerrendako kideek
asmo berriekin hartu zuten ar-
dura. Bost pertsonako zerrenda,
eta bostak pasako dira alkate kar-
gutik, eta baita zinegotzi izatetik
ere. Josu Ozaitak bete du bere
jarduna alkate moduan, eta
orain, Jaione Olanok hartu dio
erreleboa. «Egia esan, balorazio
ona egiten dugu, urte polita izan
da. Hasieran, kanpoko bileren
olatua izan genuen, eta ez zigun
uzten gure dinamika sortzen»,
adierazi dute taldetik. Baina,
«azken hilabeteetan lasaitu da,
eta herrian zentratzeko aukera
izan dugu». 

Taldea direla azpimarratu
dute, eta lau urterako konpromi-
soa hartua dutela. Hala ere, «al-
kateak pisu handiagoa hartzen
du, bai administratiboki eta bai-
ta sinbolikoki ere». «Hamar hila-
bete erraz egiten dira ordea, eta
hartzen duenak ilusioarekin
hartzen du; bere onena emate-
ko», dio Ozaitak.  

Hasieratik Jaione Olanok ba-
zekien ardura hartzea egokituko
zitzaiola, eta urtebete honetan
egin duten moduan taldean lan
eginez gero, «erraz» pasatuko
duelakoan dago. 

Udalean sartzeko konpromi-
soaz gain, hauteskundeetara
aurkeztean herri programa he-
rritarrekin egingo zutela argi utzi
zuten. Lehen urteko lan garran-
tzitsuena horixe izan dute Balia-
rrainen: parte hartze prozesua
eta herri batzarra. 

IDEIAK BILTZEA
Udalean sartu eta sei hilabetera
herri batzarra egin zuten herrita-
rrekin, hilabete horietan eginda-
ko lanaren berri izan zezaten:
«Horri garrantzia ematen diogu,
herritarrekin bidea egiteari. Gai-
nera, egindakoa ikusarazteko
aukera ematen du». Lehen ha-
rremana izan zuten, eta «oso
gustura» geratu ziren erantzuna-
rekin.

Herri batzarraz gain, parte
hartze prozesu bat ere egin zuten
hiru hilabetez herritarrekin:
«Parte hartze hau norabide ho-
rretan burutu dugu, Egia ahol-
kularitzak dinamizatuta. Ideia
mordoa bildu ditugu, eta gehien-
goak bat egiten duten puntuak
identifikatu». 

Denetariko gaiak jaso dituzte.
Azpimarragarrienetan, San Jua-
netik Altzagaraterako bidea txu-
kuntzea –zulo handiak eta lokatz
asko dago–; aterpetxea berritzea;
nekazaritza eta abeltzaintza bul-
tzatzea; energia alternatiboak
sortzea; zero zabor bilakatzea;
eta gazteentzako etxebizitza au-
keretan pentsatzen hastea leu-
deke. «Behar handikoak eta lan
potoloak dira, baina pixkana,
gelditu gabe, jorratu beharreko
gaiak», diote udaletik.

GAZTEEK HERRIAN BIZI NAHI DUTE
Parte hartzetik eta batzarretik ja-
sotako datuekin, Baliarraingo
Udalak datozen urteetarako bide
orria gauzatu du. «Gazteek ber-
tan bizi nahi badute, irtenbideak
ematea eta aukerak eskuragarri
jartzea», izango dute lanetako
bat. Bestetik, «beharrezkoa»

Gazteek herrian bizi nahi dute, eta besteak beste, aukera horiek eskuragarri jartzeko lan egin beharko dute. E. MAIZ

Egoera txarrean dago San Juanetik Altzagaratera joateko bidea. E. MAIZ

AZTERGAI, BERTAKO
PRODUKTUAK
EROSTEKO AUKERA

Koronabirusa dela eta, Baliarrainen
inguruko baserritar eta produkto-
reekin jarri ziren harremanetan.
Batetik, herritarrei etxerainoko
zerbitzua eman eta Covid-19 ku-
tsadura arriskuak murrizteko, eta
bestetik, baserritarrei laguntzeko,
euren produktuak saltzeko bide
berriak eskainiz. Erantzun oso ona
izan du ekimenak, eta bi aldeetatik
jaso dituztela «eskerrak», esan
dute udaletik. 
«Polita litzateke herrian lokal bat

izatea, astean bi ordu edo, irekitze-
ko;  herritarrei herriko, eskualdeko
eta Euskal Herriko produktuak es-
kuragarri jartzeko», gaineratu
dute. 
«Hori da bidea; produktuen kali-

tateagatik, baserriak duintasunez
bizitzeko, paisaia zaintzeko, zabo-
rra murrizteko… azken finean, ja-
sangarriena da», diote udaletik.
Baina, era berean, ez dela erraza ai-
tortu dute: «Herritik sortu behar
du, eta herritarra izan proiektuak
ondo funtzionatu dezan. Aukerak
badaude, formula egokia bilatzean
dago gakoa». Ahalegin guztia egin-
go dutela diote, beti ere, « herrita-
rrek horren beharra ikusten badute
eta proiektuan sinesten badute».

ikusten dute energiaren gaia lan-
tzea». «Horrez gain, gure nahia,
herritarrekin konpartituz, etor-
kizuneko Baliarrain irudikatu
eta horren barruan pausoak
ematea dago». Horretan pasa du-
tela azken urtea nabarmendu
dute. «Parte hartze prozesuare-
kin eta gure arteko bilera askore-
kin, herri programa edo plan bat
garatu dugu, datozen urteetara-
ko lan mapa izango dena». Ho-
geita zortzi orriko txostena osatu
dute, eta ondorengo egunetan
banatuko diete herritar guztiei.
Iruzkinak edo iritziak jasotzeko
irekita egongo da. 

KULTURA, EZINBESTEKOTZAT
Kulturari garrantzi berezia eman
diote, «herri bizia izaten lagun-
tzen du, harremanak saretzen
dira, eta hausnarketarako bidea
da». Udazken kulturala oso abe-
rasgarria izan zela ekarri dute go-
gora, eta urtean zehar ere dina-
mika horri eustea pentsatua zu-
ten. Txikia bai, baina eskasa ez
lelopean, udaberri eta udarako
programazio «polita» zuten he-
rrian osatuta, baina guztia ber-
tan behera geratu zaie. «Udan,
Gure Zirkua zetorren edo dator.
Honek ilusio berezia sortu zuen
herrian, eta ez dakigu zer gerta-
tuko den», diote. 

Kontrara, ekimen berriak sor-
tu dituzte. «Bertso saio herrikoia
egin genuen, eta 53 herritar ber-
tsotan jarri, mugikorraren bitar-
tez». Bestalde, Egunean behin
lehiaketa herrikoia egiten ari
dira, 34 parte hartzailerekin, eta
leihotik bi erromeria izan dituzte
Amets eta Josu trikitilariekin.
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Jon Miranda Amasa-Villabona

Erreferentzia asko bildu ditu
Xabi Zubeldia Ugartemendiak
(Ibarra, 1974) aurtengo Kilome-
troak festarako prestatutako
kantuan. Lagun asko izan ditu
alboan eta Amaia Agirre ikasto-
lako ikasle ohiak osatu ditu abes-
tiaren hitzak.
Zergatik jo du zuregana Zubi-
musu ikastolak Kilometroak
2020 kantua egiteko?
Musika irakaslea naiz ikastolan,
eta beraz, ikas-komunitateko
kide. Gainera, beste ikasle, ira-
kasle, guraso eta herritarrekin
batera ari naiz Kilometroak 2020
egitasmoaren antolakuntzan.
Duela lau bat urte, ikastolaren
50. urtemugarako kantu bat egin
nuen propio eta ibilbide bat ba-
dut musika munduan, eskar-
mentu dezente. Hori guztia iku-
sita nire aldeko hautua egin zu-
ten. Oso gustura eta oso
eskertuta nago, alde horretatik. 
Oso gaztea zinela hasi zinen
musika munduan.
Bai. Sei urterekin, eskusoinua jo-
tzen hasi nintzen Isidro Larraña-
garekin, haren musika eskolan.
Nerabezaro inguru horretan
pentsatu nuen eskusoinutik
aparte beste instrumentu ba-
tzuetara ere zabaldu behar nuela
ibilbidea. Teklatua eta pianoare-
kin esperimentatzen hasi nin-
tzen eta 16 bat urterekin, lau gaz-
tetxok Marruma taldea osatu ge-
nuen, ilusio izugarriarekin.

Hortik aurrera, beste talde asko-
tan jo dut, besteak beste, Basa-
jaun taldean, Mikel Garikoitze-
kin ere disko pare bat atera ni-
tuen, kolaborazio asko egin
ditut, telebista programa batzue-
tan ere jardun dut... Gero, 2000.
urtean salto inportante bat eman
nuen Akelarre taldera. Taldea-
ren azkeneko bost urteetan aritu
nintzen eta musikari handiekin
jotzeko aukera izan nuen. Espe-
rientzia izugarria izan zen. 
Zenbat denbora eman duzu
Kilometroetako kantua pres-
tatzen?
Aurretik ere aritu izan zitzaizki-
dan kantua nik egin beharko nu-
keela esanez, baina gonbidapen
formala egin arte zain egon nin-
tzen. Eguberrien buelta horre-

tan, abendu inguruan, batzorde
iraunkorrak egin zidan proposa-
men zehatza. Ilusio handiz eta
gogotsu heldu nion erronkari.
Kontuan izan, ia Euskal Herri
osoan entzungo den kantu bat
dela, ume askok adituko dute eta
horrek esan nahi du, haien gura-
so eta aitona-amonek ere en-
tzungo dutela. Ingurune oso za-
bala duen kantua da. Eguberrie-
tan sormen lanetan hasi eta
oporren bueltan Amaia Agirreri

pasa nion oinarria, metrika ze-
hatz batekin hitzak osatu zitzan. 
Nolako harremana izan du-
zue Amaia Agirrerekin?
Lan dezente eman diogula irudi-
tzen zait. Kantuak ikastola ere-
duak oinarrian dituen baloreak
azaldu behar zituen: euskarare-
kiko atxikimendua, euskal kul-
turarekikoa, familia eta hezkun-
tza sistemari erreferentziak be-
har zituen, esaterako. Letra
zoragarria egin du. Esan genion,
sonoritatea zaindu nahi genuela,
r-ak edota tz-ak ahal zen neu-
rrian saihestuz eta kantu goxo
bat osatuz. Nik uste bete betean
asmatu duela Amaiak.
Lau irizpideren gainean erai-
ki duzu kantua eta argi zeneu-
kan erreferentzia egin behar
ziola abestiak Gipuzkoako
ikastolen aldeko jaiak izan
duen ibilbideari. 
Bai. 70eko hamarkada bukaera
horretan egin zuen bere oinarria
festa honek. Garai horretako so-
noritatea bilatzen saiatu naiz eta
horretarako instrumentu birtua-
lekin jolas egin dugu, gaur egun
badaudelako horretarako balia-
bideak. Garai horretan erabil-
tzen ziren bateria eta baxu soi-
nuak bilatu ditugu. Kantu baten
oinarria, normalean behintzat,
bateriak eta baxuak jartzen dute.
Beraz, lotu nahi izan dut kantua-
ren oinarria Kilometroak festa-
ren oinarriarekin. 
Eta nola definituko zenuke so-
noritate hori?

Kaxa soinuak, akaso, potoloago-
ak dira, gordinagoak. Baxu soi-
nuek ere ez dute hainbesteko sa-
kontasunik. 80ko hamarkadako
kantu bat entzuten dugunean
antzematen dugu garai horreta-
koa dela. Hori guztia dakar bil-
duta abestiak. 
'Korri, punpa, ttak' leloa du
aurtengo jaiak. Iragana, orai-
na eta geroa islatzen ditu lelo-
ak berak eta zuk nola ekarri
duzu hori kantura?
Sonoritatearekin eta moldakete-
kin lotu nahi izan dut. Korri-k le-
henaldiari egiten dio erreferen-
tzia, eta beraz, garai bateko sono-
ritatearekin lotu nahi izan dut,
baina ez bakarrik baxu edo bate-
riarekin, baita teklatuekin ere,
hammond eta wurlitzer moduko
soinuak erabiliz. Garai horretako
erreferentzia zuzena dira. Pun-
pa, oraina litzateke. Gaur egun-
go baliabideak erabiltzen eta
moldaketak egiten saiatu gara.
Eta azkenik, ttak, etorkizuna
izango litzatekeena. Hor tekla-
tuarekin zenbait soinu futurista
sartu nahi izan ditugu. 
Eta logoa, irudia dena, nola
txertatzen da kantu batean?
Kilometroak 2020ko logoa pilota
bat da eta lerro batzuk ere bada-
kartza. Kantua entzuten badu-
zue, hasi eta bukatu, Korri, pun-
pa, ttak leloarekin egiten du. Zir-
kularra izatea hortik datorkio.
Lerro pare bat badaude logoan,
batek estrofa irudikatuko luke
eta besteak, berriz, errepika. Bai-

na azken errepikan ere badago
luzapen moduko bat eta luzapen
hori ere kantuan ikusten da, bes-
te zatitxo bat gehitu baitiogu,
nahikoa korala dena. Umeen
ahotsak irudikatu nahi izan ditu-
gu momentu horretan. 
Kantuaren erritmoa bizia da. 
Bai. Horrekin ikastolaren proiek-
tu pedagogikoari egin nahi zaio
erreferentzia. Sortze lan horre-
tan burura hainbat erritmo etor-
tzen zaizkizu. Zalantzak izan ni-
tuen hasieran eta pentsatu nuen
gure 2Zia izeneko proiektuare-
kin lotzea. Horrek erakutsi zidan
bidea: erritmoak bizia, arina be-
har zuela, azkar xamarra. 
Zeinen laguntza izan duzu
kantu hau osatzeko?
Egia esan oso eskertuta nago.
Musikari handiak izan ditut al-
boan. Denak lagun handiak di-
tut, urteetan hainbat proiektu-
tan lan egin izan dut haiekin eta
konfiantza erabatekoa dut
haiengan. Ekarpen handia egin
diote kantuari, mesede handia.
Xanet Arozenak gitarrak grabatu
ditu eta Juanpa Agirrek ahotsak.
Bi hauek nirekin Akelarren ibili
ziren eta argi nuen bai edo bai
proiektu honetan egon behar zu-
tela. Kamile Mendizabalek hau-
rren ahotsak grabatu ditu eta be-
reziki aipatu nahi nuke Joxe
Mendizabal. Aspaldiko laguna
dut eta lan izugarria egin du.
Grabaketa arduraduna izan da,
programaketekin ibili da, nahas-
ketak egin ditu eta moldaketetan
ere asko lagundu dit. Oso-oso es-
kertuta nago.  
Bideoklipa atzeratu egin be-
har izan duzue koronabirusa-
gatik. Noizko?
Kantua martxorako egina zego-
en, martxoa eta apirila bitartean
bideoklipa grabatu nahi genue-
lako. Biak batera aurkezteko
data ere jarrita geneukan, apiri-
laren 24a, baina koronabirusa-
ren kontu honengatik ezinezkoa
izan da. Gure asmoa irailean bi-
deoklipa aurkeztea da. Talde bat
osatuta dago hori lantzeko eta
lan handia egin dute. Pena litza-
teke lana ez biribiltzea. Kantua
irudiekin ondo uztartzen da eta
asko janzten du. Ikusiko dugu
zertan den osasun egoera. Ez zen
asmoa bideoklip jendetsua egite-
koa, beste edizioetan ikusi izan
dugun bezala, baina konfinatuta
egon garen honetan gutxienekoa
ere ezin izan genuen grabatu. 
Zein inpresio jaso dituzu kan-
tuaren inguruan orain arte?
Onak. Bai lankideen aldetik, bai
gurasoen aldetik. Ikasle askok
idatzi didate eta horrek ilusio
handia egin dit. Kantua asko
gustatu zaiela esan didate eta
oso-oso gustura nago. 

J. M.

«Ilusio handiz
eta gogotsu
heldu nion
kantua egiteko
erronkari»
XABI ZUBELDIA UGARTEMENDIA
MUSIKARI ETA IRAKASLEA
Kilometroak 2020 kantua sortu du Zubimusu
ikastolako irakasleak; Osasun larrialdiagatik,
telematikoki, plataforma ezberdinetan
aurkeztu dute eta irailerako espero dute
kantua lagunduko duen bideoklipa aurkeztea

«Letra zoragarria egin
du Amaia Agirrek, nik
uste bete betean
asmatu duela
kantuaren hitzekin»
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HARRI FESTA BEDAION
Ostiralean ez zen Harri Festarik izan Bedaion, baina ez zuten
ohitura ezerezean utzi. Meza, hamaiketakoa eta bertsolariak
izan zituzten segurtasun neurriak betez. Haritz Mujika eta
Mikel Artola aritu ziren bertsotan. ASIER IMAZ
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GREBARAKO
DEIA
Tolosako Trianguloan elka-
rretaratzea egin zuten es-
kualdeko hainbat ikaslek, Ez
gara zuen esperimentu izan-
go lelopean. Baldintzarik
egon ezean ikasgeletara ez
itzultzea aldarrikatu zuten
eta itzultzera «behartuak»
izan diren ikasleei elkartasu-
na adierazi zieten. ATARIA

Berriro hasi dira  

Erredakzioa 

Pasa den ostirala hileko azkena
izan zen, eta COVID-19aren era-
ginez bertan behera utzitako
euskal presoei babesa azaltzeko
elkarretaratzeak egiten hasi zi-
ren. Eskualdeko hainbat herri-
tan egin ziren mobilizazioak,
beti ere, segurtasun tarteak eta
neurriak errespetatuz. Tolosan

esaterako, manifestazioa egin
zuten, eta Lizartzan, Izan Bidea
ekimenaren barnean, 86 herritar
elkartu ziren. Sortutik ondoren-
goa gogoratu nahi izan dute:
«Euskal preso politikoek 75 egun
beteko dituzte senide eta lagu-
nen bisitarik jaso gabe Covid-19
dela-eta. Dispertsioa eta urruntze
politikaren zama, are astunagoa
da. Etxean eta libre nahi ditugu».

Bestalde, Gazteluko Andoni
Goikoetxea presoak 24 orduko
baraualdia hasi zuen larunbate-
an, gose greban dagoen Patxi
Ruizi elkartasuna azaltzeko. To-
losaldeko Amnistiaren Aldeko
Eta Errepresioaren Aurkako Mu-
gimenduak jakinarazi duenez,
herenegun itxialdimugagabean
sartu zen, eta ordutik kartzelak
ematen duen janari erretiluari
uko egiten ari da. Patxi Ruiz pre-
so politikoak 22 egun betetzen
ditu gaur, gose greban. Amnistia-
ren aldeko mugimendutik jaki-
narazi dutenez, preso politiko
txantrearrak erizaindegiko mo-
duluan jarraitzen du isolatuta:
«Gose eta egarri grebaren ondo-
rioz, nahiko mingarriak izaten ari
diren zauriak atera zaizkio
mihian eta momentuz ez diote
horretarako tratamendurik
eman». Konfiantzazko medi-
kuak ez du espetxeko medikua-
rekin hitz egiterik lortu. 

Tolosan manifestazioa egin zuten. ATARIA

OHIKO HITZORDUAK
Pixkana ohikoak ziren hitzorduak itzultzen ari dira Tolosara
eta horietako bi izan dira asteburuan. Larunbatean kantu jira
egin zuten Alondegia plazan, eta igandean txistularien diana
entzun ahal izan zen Alde Zaharreko kaleetan. L.C.
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hor pixka bat atzean geratu gi-
nen. Bazirudien bigarren itzulia-
ren hasieran, partidak irabazten
hasi ginenean, taldea berriz ere
indartsu ari zela, baina COVID-
19aran kontu honekin denboral-
dia bertan behera geratu zen. 
Datorren denboraldira begira
aldaketa nabarmenak izango
dira taldean. Zuk uzteaz gain,
beste bi jokalari taldez
aldatuko dira eta
entrenatzaile berria etorriko
da Ibarrara.
Klubean jarraitzen dut, eta ger-
tutik daramat lehen taldearen
ibilbidea. Aldaketa batzuk izan
dira, lehenbizi entrenatzaileare-
na. Alfredo Hualderen ordez,
Jota dator, entrenatzaile bikain
bat. Klubak apustua egin du en-
trenatzaile horrekiko, badakiela-
ko taldeari asko emango diola.
Bere helburua bigarren mailara
igotzeko postuetan egotea da,
eta horren apustua egin du Jota-
rekin. Bestalde, Oihanek eta Javi
Saldisek taldea uzten dute, 
eta entrenatzailea eta zuzendari-
tza hor gabiltza taldea osatu
nahian, ahalik eta lehiakorrena
izateko lehen postu horietan
egoteko.
Beste kontu bat izango da
denboraldia bera noiz eta
nola hasiko den.
Hori guztioi gertatuko zaigu, era
berdinean. Osakidetzak agin-
tzen du hor eta horren arabera
izango dira erabakiak. Orain arte
bezala, ez dakigu irailean hasiko
den denboraldia, ez beranduago
hasiko ote den. Ez dakigu ezer.
Gainera, badirudi formatua ere
aldatu egingo dela. Jaitsierak ez
dira egon, baina igoerak bai, eta
badirudi datorren denboraldian
18 talde izango garela, 16 izan or-
dez. Horrek ere aldaketa batzuk
suposatuko ditu. 
Zure ibilbidera itzuliz, espero

zenuen hainbeste urtez
egotea Lauburun?
Egia esan, ez dakit nola eran-
tzun. Azkenean, urtez urte joan
naiz, eta gozatu egin dut. Atse-
den psikologiko bat behar izan
nuenean bigarren taldean egon
naiz jokatzen, eta azken sei-zaz-
pi urteak jarraian egin ditut, go-
zatzen. Bigarren bolada honetan
izan dudan sentsazioa da urtero
asko gozatu dudala, eta urtero
gauza berri bat ikasi dudala. Eta
ikusi dudanean nire taldekideak
askoz gehiago direla, arazoak di-
tudala fisikoki intentsitate handi
horretan ibiltzeko, aurten naba-
ritu baitut lehenengo aldiz ez

naizela gai maila horretara iris-
teko, hartu dut uzteko erabakia. 
Nola dituzu gogoan lehen
urteak?
Kadete adinean sartu nintzen,
baina jubeniletako taldea zego-
en, eta hor hasi nintzen. Gehie-
nak herrikoak ginen, Ibarrakoak
eta Tolosakoak ere bai. Oroitza-
pen oso onak ditut pertsona guz-
tiekin, baita esperientzia horie-
tan ikasitako gauza asko ere bai.
Euskadiko Txapelketa irabazi
genuen bi urtez jarraian, eta
oroitzapen onak ditut. Gerora,
lehen taldera saltoa egin nuene-
an, ibilbide guztian gozatu egin
dut. Taldekideez ikasten nuen,

Imanol Garcia Landa Ibarra

Jokatzeari utzi eta beste zeregi-
netan murgildu da Aitzol Oiarbi-
de (Ibarra, 1990) Lauburu Ibarra
klubean. Jokatu duen urte guz-
tietan gozatu duela argi utzi du.
15 urteko ibilbideari bukaera
eman diozu. Zer etortzen
zaizu burura atzera
begiratzean?
Azkenean, konturatzerako urte
asko direla. Dena gogoratu
nahian, eta bizipen asko etor-
tzen zaizkit burura: debuta, mai-
laz jaitsi ginenean, Bigarren B
mailara igo ginenean berriro...,
oroitzapen asko. 
Zaila izan da erabakia
hartzea?
Iazko denboraldia bukatzean, ea
beste urtebete jarraitzeak merezi
zuen planteatzen hasi nintzen.
Urte horretan Jon Garmendiak
eta Joseba Balerdik utzi zuten.
Nik beste urtebeterako gogoa ba-
nuen, eta aurtengo denboral-
dian areto futbolak nire lekuan
jarri nau: ikusi dut fisikoki ere
arazo gehiago izaten ari naizela
eta iruditzen zait orain dela mo-
mentua uzteko.
Ezin izan duzu kantxan agur
esan.
Hainbeste urte kantxetan pasa
ondoren, kantxetan agur esatea
nahi nuen, bai. Pena dut alde ho-
rretatik. Gozatzen ari nintzen,
nahiz etxean nahiz kanpoan jo-
katzen nuenean. Arantza txiki
bat geratu zait, baina dagoeneko
gainditua dut, eta aurrera begira
jarrita nago. 
Klubak omenaldiren bat
egiteko asmorik badu?
Ez dakit ezer, baina egia esan nik
egin behar nuena egin nuen. Es-
kutitz bat idatzi nuen, horrela
sentitzen nuelako, eta horrekin
nahikoa dut. Komunikabideeta-
tik zenbat dei izan ditudan ere
harritu nau, eta denei eskerrak
eman nahi nizkien.
Ibilbideari buruz hitz egin
aurretik, aurtengo
denboraldia aipatuko dugu.
Nolakoa izan da?
Aurrekoan bigarren geratu gine-
la ikusita, azken jardunaldira
arte lehian egonez, esan daiteke
aurtengoa ez dela izan positiboa.
Nahiko arraroa ere izan da. Den-
boraldi hasiera bikaina izan zen;
gero, kopan bigarren mailako
talde baten aurka partida ikara-
garria egin genuen, eta ikusi ge-
nuen maila horretara iritsi gin-
tezkeela. Hortik aurrera taldeak
fisikoki eta mentalki diferentzia
nabaritu zuen. Lehen itzulia
amaitu baino lehen, gakoa arazo
batzuk izan genituela izan zen.
Atera behar izan genituen parti-
da batzuk ez genituen atera, eta

eta aprobetxatu nuen nire tekni-
ka-eta garatzeko. Lagun giro oso
ona genuen eta gozatu egin ge-
nuen.
Taldeko kapitaina izan zara
azken urteetan. Zer suposatu
du horrek?
Bai, azken lau urtetan izan naiz.
Kapitain bezala jokalarien eta
entrenatzailearen arteko lotura
lanak egin behar dituzu, eta bien
interesak errespetatzen saiatu
behar zara. Kantxan ere epailee-
kin lana dago, eta aurkariekin
arlo psikologikoan ere lanketa
dezente dago. Horiek uztartzen
eta ahal den ondoen egiten eta
taldearentzako hoberena atera-
tzen saiatu gara.
Zer eman dizu Lauburuko
jokalari izateak?
Kirola egitera ohitu naiz, bizimo-
du bat izan da niretzako. Ikaske-
tak egin nituenean, egunekoa
bukatzerakoan entrenatzera
joan behar izaten nuen; lanare-
kin ere berdin, lanetik atera eta
entrenatzera joan behar izaten
nuen. Niretzako estresa kentze-
ko modu bat izan da. Pasioa izan
da eta gozatu egin dut. Gaur
egun naizena naiz, besteak bes-
te, areto futbolarengatik eta Lau-
bururengatik. 
Jokalari izateari utzi diozu,
baina oraindik lotuta
jarraituko duzu taldearekin.
Zertan zehazki?
Une honetan lehen taldeko osa-
ketaz arduratzen den taldean
sartuta nago, jokalariekin harre-
man handia dut eta. Gainerako-
an, gazteei laguntzeko asmoa
dut: gazte talde bat hartu eta nik
ikasitako guztia transmititzen
saiatu eta beraiekin disfrutatu
ere. 
Entrenatzaile bezala
jarduteko titulurik ateratzen
ari zara?
Oraindik ez. Aukera dudanean,
lehen mailako titulua atera eta
entrenatzeko aukera izateko as-
moa dut. Lehen urte hauetan
gazteekin ariko naiz eta beraie-
kin gozatu nahi dut.
Zer esango zenioke gazte bati
areto futbolean hastera
animatzeko?
Badakigu kirol aukera asko dau-
dela eskualdean, eta denak pro-
batzeko aukera izan behar dute
gazteek. Niri areto futbolak asko
eman dit, asko gozatu dut, la-
guntza on asko ere izan dut, eta
esan behar dut ere laguntza hori
gabe ez nuela ezer lortuko. Lau-
burun izan dut aukera hori. Nire
helburua da atzetik datozen gaz-
te hauek nik izan dudan aukera
bera izatea da eta horretan egin-
go dut lan. Kirol bezala erakarga-
rria da, eta laguntza onarekin are
eta erakargarriagoa.

«Gaur egun naizena 
naiz, besteak beste,
Laubururengatik»
AITZOL OIARBIDE
LAUBURU IBARRA TALDEKO JOKALARI OHIA

Hamabost urte egin ditu Lauburun Aitzol Oiarbidek, azken lauak 
lehen taldeko kapitain moduan. Urte guztietan jasotakoa orain gazte
mailakoekin elkarbanatu nahi du, berak izandako aukera izan dezaten

ATARIA
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Gipuzkoako pilota
denboraldia, bertan
behera behin betikoz

Erredakzioa 

Gipuzkoako Euskal Pilota Fede-
razioak 2019-20 denboraldia
behin betiko bertan behera uztea
erabaki du. «Azken unera arte
eutsi nahi izan dugu federaziotik
denboraldiarekin jarraitzeko au-
kerari, eta hainbat proposamen
lantzen joan gara egunotan, bai-
na gaur gaurkoz horretarako ber-
merik ez dago», azaldu du Ando-
ni Lertxundi Gipuzkoako Fede-
razioko lehendakariak. 
Federazioko zuzendaritzak

aurreko astean hartu zuen era-
bakia. «COVID-19 birusa dela-eta
sortutako egoera eta aurreikus-
penak aztertuta, eta denon ongi-
zatea lehenetsiz, bere eskumena
diren lurralde mailako federa-
tuen txapelketa guztiak bertan
behera uzteko erabakia hartu be-
har izan dugu»,  esan du Ler-
txundik. Izan ere, ekaineko le-
hen astea zen GEPFrentzat txa-
pelketak hasteko azken aukera,
baina gaur gaurkoz ez dagoela
horretarako bermerik diote: ins-
talakuntzen irekiera, erabilera,
segurtasun irizpideak eta proto-
koloak...
Gauzak horrela, oraindik joka-

tzekoak ziren txapelketak ezin
izango dituzte antolatu: Herriar-
teko Txapelketa, Ezker Hormako
Kluben Arteko Gipuzkoako Txa-
pelketa (eskuz banaka lau eta er-
dian, gizonezkoak eta emaku-

mezkoak, eta zesta-punta bana-
ka), Gipuzkoako Errebote Txa-
pelketa eta Gipuzkoako Eskuko
Pasakako Txapelketa. Eta ezta
martxoan etenda gelditu ziren
txapelketak bukatu ere: Udabe-
rri Saria, Ezker Hormako Kluben
Arteko Gipuzkoako Txapelketa
(joko garbi) eta Trinketeko Klu-
ben Arteko Gipuzkoako Txapel-
keta (paleta argentinarra nes-
kak).
Bestalde, federazioen arteko

Grabni txapelketa ere ez da egin-
go. «Euskadiko Federazioari
esan genion lehenengo gure egu-
tegia hartu beharko genuela
kontuan», esan du Lertxundik.
«Planteatu genuen zuzenean fi-
nal-laurdenetan-edo hastea txa-
pelketa, baina ez zegoen guztiz
garbi eta azkenean ikusi zen ez
zegoela modurik jokatzeko».

Lertxundik azaldu duenez, «ez
da erraza izan erabaki hau har-
tzea, ezta gustukoa ere, eta nahi
baino gehiago atzeratu behar
izan dugu, gure esku ez dauden
hainbat faktoreengatik. Klubei
izan duten pazientzia eta jarrera
benetan eskertu nahi diegu».
Hain justu, orokorrean pilota-
riek ez dute aukera izan «behar
bezala entrenatzeko». Lertxun-
dik gaineratu duenez, «batez ere
pilotarientzat eta klubentzat da
albiste txarra, baina ezin genuen
beste erabakirik hartu». 
GEPFtik datorren denboral-

diari begira jarri dira. «Irailean
hasten dugu denboraldia, eta ea
normaltasunez ekiten diogun»,
zehaztu du Lertxundik. «Hori
ere ikusi egin beharko da. Dena
ondo joango dela pentsatuz
egingo dugu lan».

Iazko Herriartekoan, gomazko paletan, Tolosa txapeldunorde izan zen. ATARIA

Gipuzkoako Euskal Pilota Federazioak hartu du erabakia, 
gaur gaurkoz txapelketak antolatzeko bermerik ez dagoelako

Larrartek ez du
Master Cupeko
finala jokatuko
I. Garcia Landa Bidania-Goiatz

Miren Larrarte pilotari bidania-
rrak ez du azkenean Emakume
Master Cup binakako txapelke-
taren finala jokatuko. Ekainaren
28an izango da finala, eta Larrar-
tek azaldu duenez, «lehentasu-
na» eman die ikasketei. «Hasiera
batean ekainaren 21ean izango
zela esan zuten finala, gero ekai-
naren 28an, eta unibertsitatera
sartzeko probak hortik gertu
izango dira. Ikasketak pilotaren
aurretik daude beti. Entrenatze-
ak ere denbora kentzen du. Uni-
bertsitatera sartzeko probak
ondo prestatu nahi ditut, oso ga-
rrantzitsuak direlako nire etorki-
zunerako, eta aurrerago ere izan-
go dira txapelketa gehiago. Be-
raz, nahiago dut ikasketetan
kontzentratu». 
Zaila egin zaio erabakia har-

tzea Larrarteri: «Finalera iritsi
naiz, eta partida garrantzitsue-
nari uko egiteak mina ematen
du, baina niretzako erabaki one-

na da». Pilotari bidaniarrak espe-
ro du etorkizunean txapela
gehiago irabazteko aukera izan-
go duela. Oraingoz ez daki udan
zehar txapelketaren bat antola-
tuko denik. 
Leire Garai izango da bere or-

dezkoa pilota mistoko finalean.
Garai eta bere bikotearen aurka
irabazi zuten finalerdia Larrar-
tek eta Olatz Ruiz de Larramen-
dik, eta bikote horretako aurrela-
ria Garai denez, bera izango da
Irunen jokatuko den partida era-
bakigarrian. Beste bikotea Gen-
tzane Aldaik eta Olatz Arrizaba-
lagak osatuko dute. 

Txulobi pilota eskolan
izena emateko 
aukera zabalik dago
Erredakzioa Aduna

Adunako Txulobi pilota eskolan
izena emateko aukera zabalik
dago. Palaz zein eskuz jokatzeko
egin daiteke izen ematea, eta in-
teresa dutenek horretarako In-

ternet bidezko formulario bat
bete dezakete ondorengo helbi-
dean: https://forms.gle/sxD-
tRaNw976qQS7L6. Edozein za-
lantza izanez gero, annemai-
za11@gmail.com helbidera
idatzi daiteke argibide eske. 

Miren Larrarte. I.G.L.

LEHEN URTEBETETZEA

Aitor Olano Jauregi     
2019ko Ekainaren 2an hil zen, 40 urte zituela.

- Goian Bego -

“Gure bihotzean
jarraituko duzu”

Zure gurasoak

IBARRAN, 2020ko ekainaren 2an
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nahi dituen kolore berriak sor-
tzen ditugu, eta baita ikerkuntza
mota desberdinak ere. Oso lan
interesgarria eta polita da, azke-
nenean egun guztia koloreekin
jolasean ibiltzen garelako eta
hori beti da entretenigarria. Nik
aurretik beste ikasketa mota ba-
tzuk nituen, baina hala ere, beti
da baliagarria ikasitako edozer
gauza gehiago edukitzea, beti
datorkigu ondo gauza berriak
ikastea.
Zer esango zenuke Lanbide
Heziketari buruz?
Lanbide Heziketa lan munduan
sartzeko ateak irekitzen dituen
erreminta oso baliagarria da, aldi
berean, ikasteko eta lan egiteko
aukera ematen duelako. Irakas-
leekin sortzen den lotura ere
gauza garrantzitsua da, azkene-
an lantaldeak txikiak direnez,
bakoitzaren ezaugarrietara bide-
ratutako ikasketa bat da eta
modu honetan era errazago ba-
tean ikasi ahal duzu, horrek da-
kartzan erosotasunekin. 
Gustura zaude egindako au-
kerarekin eta lortu duzunare-
kin?
Oso gustura nago egindako au-
keraketarekin eta batez ere, lortu
dudanarekin. Unibertsitateko
ikasketak bukatu ondoren, zer-
bait gehiago egin behar nuela
konturatu nintzen lan mun-
duan sartu ahal izateko, eta es-
perientzia lortu ahal izateko.
Lanbide Heziketa batean sar-
tzea izan zen aukerarik onena
niretzat, azken finean, nire arlo-
ko enpresa batean sartzeko au-
kera eman didalako. 

«Oso gustura
nago egindako
aukeraketarekin»
YASHIRA NAVAS
DON BOSCO LHII-PAPER ESKOLA IKASTETXEA

Kimika Industriala goi-mailako
heziketa zikloa egindako ikasle
ohia da Navas, Don Bosco LHII -
Paper Eskola ikastetxean. Egun,
Ahlstrom-Munksjö Paper enpre-
san ari da lanean.
Zergatik aukeratu zenuen
Lanbide Heziketa?
Unibertsitatean kimikako ikas-
ketak burutu ondoren, urte be-
tez egon nintzen lana bilatzen.
Elkarrizketa guztietan, aurreko
esperientzia eskatzen zutenez,
zerbait gehiago ikastera behartu
nintzen, esperientzia hori izate-
ko. Hortaz, Lanbide Heziketako
ikasketak burutzea pentsatu
nuen, gaur egun aukera gehiago
dagoelako lan munduan sartze-
ko mota honetako ikasketak egi-
tean, enpresa eta lantegiekin lo-
tura handiagoa dagoelako. 
Non egin zenituen praktikak?
Zer moduz joan zitzaizkizun? 
Praktikak Praxair enpresan egin
nituen, Olaberrian. Oso gustura
egon nintzen ikasitakoan oina-
rritutako praktika bat delako.
Modu berean lan munduan sa-

rrera bat izateak ere gogotsuago
jokatzera bultzatzen zaitu.
Zer moduz Ahlstrom-
Munksjö Paper enpresan?
Nola izan zen hasiera?
Ahlstrom-Munksjö-n bi urte da-
ramatzat, eta oso gustura nago.
Amatasun baja bat betetzeko
sartu nintzen eta azkenean ber-
tan geratu naiz. Lanbide Hezike-
tako lan poltsari esker nago he-
men, zentrora deitu zuten per-
tsona baten bila ari zirelako, eta
elkarrizketa bat egin ondoren
sartu nintzen.
Zein da zure lanpostua gaur
egun? Zer moduz zure lana?
Ikasitakoak balio izan al dizu? 
Hasieran, bezeroei ekoitzitako
paperaren laginak bidaltzen hasi
nintzen, amatasun baja bat bete-
tzen. Ondoren, laborategian
lana zegoenez, postu bat eskaini
zidaten, bertako ikerkuntza des-
berdinak burutzeko. Gaur egun,
laborategi hori kudeatzen duen
pertsona naiz. Bertan, iristen
den lehengaien analisiak buru-
tzen ditugu, edota bezero batek

«Lan mundua
ezagutzeko aukera
izan dugu»
LORENA LERTXUNDI ETA IZARNE OTAMENDI
TOLOSALDEA LHII IKASTETXEA

Administraritza eta Finantzak
goi-mailako heziketa zikloko bi-
garren maila egindako ikasleak
dira Lertxundi eta Otamendi.
Egun, Voith enpresan ari dira,
DUAL prestakuntzan.
Zergatik aukeratu zenuten
Lanbide Heziketa egitea?
Alde batetik, Lanbide Heziketari
esker ikasleei lan mundura gertu-
ratzeko aukera handiagoa ematen
zaie, norberaren gaitasunak gara-
tuz. Bestalde, iruditzen zaigu uni-
bertsitateak ez zigula Lanbide He-
ziketak eskaintzen duen gertuta-
suna emango. Unibertsitateko
gela batean ikasle kopurua handia
izan ohi da, eta zaila da irakasleak
ikasle guztiekin harreman eta ger-
tutasun berbera izatea.
Zer moduz DUAL prestakun-
tzan? Zaila egiten al zaizue?
DUAL eredua oso aberasgarria
dela iruditzen zaigu, hori dela eta,
pertsona bakoitzaren gaitasunak
aztertuta, ikasle guztiek probatu
beharko lukete. Plangintza egoki
bat izan dugu eta ez zaigu zaila
egin. Garrantzitsuena eskola eta
lana bereiztea da, bakoitzari behar
duen denbora eskainiz.
Zer moduz Voith enpresan? 
Zorte handia izan dugu enpresa
multinazional batek hautatu gai-
tuelako. Nahiz eta sail txiki batean
mugitu, gai ezberdinak lantzeko
aukera eman digu eta langile asko
dituen enpresa izanda, pertsona
ezberdinekin lan egin dugu, eta
aberastasuna eman digu.
Zer moduz zuen lanpostuetan?

Ikasitakoak balio izan al du eta
zer gehiago ikasi behar duzue?
Lehenik eta behin, esan beharra
dago, ez dugula sail berean lan egi-
ten –Izarne, kalitate eta segurta-
sun eta ingurumenaren sailean
dago eta Lorena erosketa sailean–.
Ez gaude sail berdinean, baina sai-
lek lotura zuzena dute; gauzak egi-
teko sail ezberdinen laguntza be-
har dugu. Eskolan ikasitakoa lan
mundurako oinarria izan da.
Behin enpresa batean lanean zau-
dela, enpresa hori beste mundu
bat da. Gauzak egiteko era ezber-
dinak daude, eta eskolan ikasita-
koa erabilgarria izan daiteke edo
ez. Horregatik esan dugu ikaskun-
tzan ikasitakoa oinarria dela.
Zer esango zenuke Lanbide He-
ziketari buruz?
Lehen esan dugun moduan, lan
mundura zuzenduta dagoenez,
mundu hori nolakoa den erakus-
ten dute. Teorikoaz gain, pertsona
bakoitzaren gaitasunei ere garran-
tzia ematen diote, eta gaitasun ho-
riek garatzeko aukera eskaintzen
du. 
Gustura zaudete egindako au-
keraketarekin eta lortu duzue-
narekin?
Ez gara damutzen. Plangintza on
baten bidez, enpresako lana eta
eskolako lana ondo uztartzen ja-
kin dugu, eta helburuak lortzea
errazagoa egin zaigu. Eskolaz
gain, beste aukera bat izan dugu
lan mundua ezagutzeko. Horre-
lako aukera izanda, zaila da ezez-
koa esatea.


